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1 Wetten

1.1

Programmawet (I) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag)

Deze programmawet schaft de jaarlijkse bijslag (die fungeerde als schoolpremie) voor kinderen van 6 tot
11 jaar en van 12 tot 17 jaar af, en voert via de invoeging van een artikel 44ter in de Kinderbijslagwet een
jaarlijkse leeftijdsbijslag in voor alle kinderen die recht geven op kinderbijslag.
De wetgever behield het principe dat elk kind behoort tot een bepaalde leeftijdscategorie, waarmee een
indexeerbare leeftijdsbijslag overeenkomt. De bedragen voor rechtgevende kinderen van 18 tot 24 jaar
zullen in fasen worden opgetrokken. De maatregel treedt ook in fasen in werking: op 8 juni 2008 voor alle
rechtgevende kinderen, met uitzondering van de categorie van 0 tot 5 jaar waarvoor de leeftijdsbijslag
vanaf 1 juli 2009 zal worden toegekend.
De leeftijdsbijslag wordt bij de kinderbijslag voor de maand juli van het jaar van betaling geteld.
De leeftijdscategorieën en overeenkomende bedragen zijn:
•
•
•
•

1.2

Kinderen van 0 tot 5 jaar in het jaar van betaling
Kinderen van 6 tot 11 jaar in het jaar van betaling
Kinderen van 12 tot 17 jaar in het jaar van betaling
Kinderen van 18 tot 25 jaar in het jaar van betaling

25,00 EUR in 2009
53,06 EUR
74,29 EUR
25,00 EUR in 2008 en 2009
50,00 EUR in 2010
75,00 EUR in 2011
100,01 EUR in 2012

Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008
(Aansluiting van instellingen die tussenkomen in de hoedanigheid van derde betaler ten
opzichte van de socialezekerheidsverplichtingen)

De toegelichte wet vult artikel 15 van de Kinderbijslagwet aan met een organisatorische maatregel
waardoor instellingen zoals het Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et
moyennes entreprises (IFAPME) of het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO), die
de bezoldiging van het personeel van bepaalde opleidingscentra integraal betalen, zich kunnen aansluiten
bij een kinderbijslagfonds in plaats van die centra.

1.3

Wet houdende diverse bepalingen (I) van 24 juli 2008 (Onmogelijkheid van betaling
aan de bijslagtrekkende – Betaling aan de rechthebbende)

Een wettelijke regel bepaalt dat de kinderbijslag wordt uitbetaald aan de moeder of aan de natuurlijke of
rechtspersoon die het kind opvoedt. De persoon die de gezinsbijslag ontvangt wordt de bijslagtrekkende
genoemd.
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De bijslag wordt ofwel gestort op een bankrekening, ofwel betaald aan de bijslagtrekkende met een
circulaire cheque die hij moet indienen bij een betalingsinstelling om te kunnen beschikken over de
bewuste som. Deze instelling betaalt het geld pas uit na bewijs van de identiteit van de persoon die om de
betaling vraagt.
Als de bijslagtrekkende zijn identiteit niet kan aantonen, kan hij onmogelijk de kinderbijslag ontvangen.
De wetgever hield rekening met deze situaties en wijzigde artikel 68 van de Kinderbijslagwet. Dit artikel
bepaalt voortaan dat wanneer de bijslagtrekkende zijn identiteit niet materieel kan aantonen en bijgevolg
het bedrag aan kinderbijslag dat hem wordt betaald niet kan ontvangen, de kinderbijslag wordt betaald
aan de rechthebbende. Het betreft hier een betalingsmodaliteit, en geen aanwijzing van een nieuwe
bijslagtrekkende. Deze betalingswijze blijft behouden zolang de bijslagtrekkende geen blijk geeft van zijn
wil om de verschuldigde bijslag voortaan zelf te ontvangen.
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2 Koninklijke besluiten

2.1

Koninklijk besluit van 16 oktober 2007 tot machtiging van de Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd
is aan het statutair personeel van De Post en tot vaststelling van de
administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van
een eventuele herziening (De Post – Statutair personeel – Betaling van de gezinsbijslag
door de RKW)

BS van 14 november 2007
Dit koninklijk besluit verleent de Rijksdienst de bevoegdheid om de gezinsbijslag uit te betalen aan het
statutair personeel van De Post. Deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 101, vierde lid, KBW.
Het beheer van dit type van dossiers leidt tot kosten voor de RKW. Zoals bepaald door artikel 111, eerste
lid, KBW, stelt het koninklijk besluit dat de administratiekosten ten laste van De Post worden bepaald op
1,35% van de gezinsbijslag die de RKW zal uitbetalen.
De tekst treedt in werking op 1 januari 2008.

2.2

Koninklijk besluit van 16 oktober 2007 tot machtiging van de Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd
is aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot vaststelling
van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de
modaliteiten van een eventuele herziening (FOD Justitie – Statutair personeel –
Betaling van de gezinsbijslag door de RKW)

BS van 12 november 2007
Dit koninklijk besluit verleent de Rijksdienst de bevoegdheid om de gezinsbijslag uit te betalen aan het
statutair personeel van de FOD Justitie. Deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 101, vierde lid, KBW.
Het beheer van dit type van dossiers leidt tot kosten voor de RKW. Zoals bepaald door artikel 111, eerste
lid, KBW, stelt het koninklijk besluit dat de administratiekosten ten laste van de FOD Justitie worden
bepaald op 1,35% van de gezinsbijslag die de RKW zal uitbetalen.
De tekst treedt in werking op 1 januari 2008.
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2.3

Koninklijk besluit van 21 oktober 2007 tot machtiging van de Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd
is aan het statutair personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering en tot vaststelling van de administratiekosten die
voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening
(RIZIV – Statutair personeel – Betaling van de gezinsbijslag door de RKW)

BS van 12 november 2007
Dit koninklijk besluit verleent de Rijksdienst de bevoegdheid om de gezinsbijslag uit te betalen aan het
statutair personeel van het RIZIV. Deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 101, vierde lid, KBW.
Het beheer van dit type van dossiers leidt tot kosten voor de RKW. Zoals bepaald door artikel 111, eerste
lid, KBW, stelt het koninklijk besluit dat de administratiekosten ten laste van het RIZIV worden bepaald
op 1,35% van de gezinsbijslag die de RKW zal uitbetalen.
De tekst treedt in werking op 1 april 2007.

2.4

Koninklijk besluit van 16 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25
oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van de
gewaarborgde gezinsbijslag (Gewaarborgde gezinsbijslag – Leeftijdstoeslagen)

Het besproken koninklijk besluit bepaalt dat in de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag de
jaarlijkse leeftijdsbijslagen betaald worden zoals in de regeling van de werknemers, aan dezelfde
voorwaarden. Daardoor kon begin augustus 2008 in beide regelingen symmetrisch betaald worden.

2.5

Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 (Kinderbijslagfondsen – Boekhoudkundige
verplichtingen – Openbaarheid van de rekeningen)

Dit koninklijk besluit verbetert de materiële fouten in het koninklijk besluit van 10 november 2006
betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de vrije
kinderbijslagfondsen, dat per vergissing artikel 37, § 2 van het koninklijk besluit van 19 december 2003
betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde
verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen
verving.
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2.6

Koninklijk besluit van 19 september 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van
10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag
wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming
doorloopt, BS van 1 oktober 2008 ( Student – Toekenningsvoorwaarden van
kinderbijslag – Verlengde tweede zittijd – Inkomensgrens)

Dit koninklijk besluit geeft enkele aanvullende toekenningsvoorwaarden voor de kinderbijslag voor
studenten:
- Een laatstejaarsstudent ingeschreven voor ten minste 41 studiepunten die zijn studieactiviteiten ten
laatste op 31 januari na het einde van dat laatste academiejaar beëindigt, behoudt zijn recht op
kinderbijslag.
- Om alle misverstanden te vermijden wordt voortaan gesteld dat een periode van 50 minuten les
gelijkstaat met een uur les.
- De met lessen gelijkgestelde activiteiten moeten net zoals lessen regelmatig gevolgd worden om in
aanmerking te komen.
Ten slotte wordt bepaald dat voor kinderen die deeltijds onderwijs volgen of die een stage doorlopen
nodig voor het behalen van een diploma, het maandbedrag van het loon en van gelijk welke sociale
uitkering of van de twee samen, niet hoger mag zijn dan 480,47 EUR.
Deze tekst treedt in werking op 1 september 2008.

2.7

Koninklijk besluit van 28 september 2008 tot wijziging van het bedrag van de bijslag
bedoeld in artikel 41 van de samengeordende wetten van 19 december 1939
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS van 1 oktober 2008 (Toeslag
voor eenoudergezinnen die geen sociale toeslag krijgen)

Dit koninklijk besluit moet de koopkracht ondersteunen van eenoudergezinnen in een kwetsbare situatie.
Sinds 1 mei 2007 krijgen eenoudergezinnen die geen sociale toeslag ontvangen en de voorwaarden
vervullen een vaste toeslag per kind voor een bedrag, bepaald door artikel 41 van de Kinderbijslagwet,
van ongeveer 21 EUR.
Dit artikel werd gewijzigd zodat vanaf 1 oktober 2008 het bedrag van de toeslag afneemt naargelang
van de rang van het kind:
- eerste kind
- tweede kind
- derde kind en volgende

42,46 EUR
26,32 EUR
21,22 EUR

De inkomensgrens waarboven de bijslagtrekkende geen aanspraak meer kan maken op de toeslag was op
30 september 2008 1.846,53 EUR. Sinds 1 oktober is die grens opgetrokken tot 2.060,91 EUR.
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2.8

Koninklijk besluit van 28 september 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van
26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS van 1
oktober 2008 (Eenoudergezinnen die een sociale toeslag krijgen – Inkomensgrens)

Dit koninklijk besluit tot ondersteuning van de koopkracht van eenoudergezinnen in een kwetsbare
situatie past in de logica van het al besproken koninklijk besluit van dezelfde datum.
Ter wille van de coherentie in de inkomensvoorwaarden voor het recht op de toeslag voor
eenoudergezinnen, brengt dit besluit de inkomensgrens tot waar een eenoudergezin sociale toeslagen kan
krijgen tegen hetzelfde bedrag als dat van de toeslag voor een eenoudergezin dat geen sociale toeslagen
krijgt op, 2.060,91 EUR.
De besproken tekst is van kracht vanaf 1 oktober 2008.

Juridisch bulletin / Wetgeving 2008

Pagina 9 van 11

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel.: 02-237 21 11

3 Ministeriële besluiten

3.1

Ministerieel besluit van 3 september 2008 (College van revisoren – Aanwijzing)

Dit ministerieel besluit wijst de heren Callens Philip en Theunissen Baudoin aan als revisoren voor de
controle op de boekhoudkundige verrichtingen van de Rijksdienst voor de begrotingsjaren 2006 tot 2011.
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4 Andere
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